
) ۱ ( 

O O 
 مخطوطات عن طريق الشيخ حمدي السلفي مخطوطات عن طريق الشيخ حمدي السلفي

 ) ) مكتبة صالح الدين مكتبة صالح الدين ( (

 عدد الصفحات عدد الصفحات الحجم بالميقا الحجم بالميقا اسم المخطوطة اسم المخطوطة

 ٦١٧ ٦١٧ ١٧٩ ١٧٩ ) ) جزءان جزءان ( ( أنوار األبرار ليوسف األردبيلي أنوار األبرار ليوسف األردبيلي . . ١ ١

 ١٢٩ ١٢٩ ٩٤,٠ ٩٤,٠ الدراية لقراء النقاية لعبد الرحمن السيوطي الدراية لقراء النقاية لعبد الرحمن السيوطي إتمام إتمام . . ٢ ٢

 ٤١ ٤١ ١٨,٧ ١٨,٧ الواجب لجالل الدين الدواني الواجب لجالل الدين الدواني إثبات إثبات . . ٣ ٣

 ٨ ٨ ٣,٠٣ ٣,٠٣ شريف شريف ح الدين محمد ح الدين محمد لصال لصال إجازة إجازة . . ٤ ٤

 ٥ ٥ ١,٧٦ ١,٧٦ للمدعو مال محمد طاهر للمدعو مال محمد طاهر إجازة إجازة . . ٥ ٥

 ٩ ٩ ٣,٥٥ ٣,٥٥ الدوشيواني الدوشيواني أفندي أفندي أمين أمين للمال محمد للمال محمد إجازة إجازة . . ٦ ٦

 ١١ ١١ ٥,٣٣ ٥,٣٣ القضية لمحمد التوكلي القضية لمحمد التوكلي أجزاء أجزاء . . ٧ ٧

 ٣٦ ٣٦ ٢٥,٣ ٢٥,٣ حديثية حديثية أجزاء أجزاء . . ٨ ٨

 ٢٩٢ ٢٩٢ ١٠٩ ١٠٩ األحكام لمحب الدين الطبري األحكام لمحب الدين الطبري . . ٩ ٩

 ٢٣٤ ٢٣٤ ١٠٩ ١٠٩ الوسطى لعبد الحق اإلشبيلي الوسطى لعبد الحق اإلشبيلي األحكام األحكام . . ١٠ ١٠

 ٢١٨ ٢١٨ ١٠١ ١٠١ حلية االبرار لمحي الدين النووي حلية االبرار لمحي الدين النووي كار كار األذ األذ . . ١١ ١١

 ٢٧ ٢٧ ١٢,٠ ١٢,٠ النووي النووي اإلمام اإلمام - - حديثا حديثا األربعين األربعين . . ١٢ ١٢

 ٢٢٤ ٢٢٤ ١٠٥ ١٠٥ لعصام الدين اإلسفرائيني لعصام الدين اإلسفرائيني األطول األطول . . ١٣ ١٣

 ٦٢ ٦٢ ٤٩,٨ ٤٩,٨ االقتراح البن دقيق العيد االقتراح البن دقيق العيد . . ١٤ ١٤

 ٢٤١ ٢٤١ ١١١ ١١١ واألمالي المطلقة واألمالي المطلقة واألذكار واألذكار األمالي في تخريج احاديث المختصر األمالي في تخريج احاديث المختصر . . ١٥ ١٥

 ١٨٥ ١٨٥ ٨٦,٩ ٨٦,٩ ني ني األمالي البن الحجر العسقال األمالي البن الحجر العسقال . . ١٦ ١٦

 ٣٧٠ ٣٧٠ ١٧٠ ١٧٠ األمالي للحافظ ابن حجر العسقالني األمالي للحافظ ابن حجر العسقالني . . ١٧ ١٧

 ٣٣٠ ٣٣٠ ١٥٥ ١٥٥ ) ) نسختان نسختان ( ( ليوسف األردبيلي في الفقه الشافعي ليوسف األردبيلي في الفقه الشافعي األنوار األنوار . . ١٨ ١٨

 ١،٠٦٧ ١،٠٦٧ ٣٢٩ ٣٢٩ ) ) أجزاء أجزاء ٥ ٥ ( ( البدر المنير في تخريج األحاديث الواردة في الشرح الكبير البدر المنير في تخريج األحاديث الواردة في الشرح الكبير . . ١٩ ١٩

٣٦٤ ٣٦٤ ١٦٩ ١٦٩ البدور السافرة لعبد الرحمن السيوطي البدور السافرة لعبد الرحمن السيوطي . . ٢٠ ٢٠



) ۲ ( 

 عدد الصفحات عدد الصفحات الحجم بالميقا الحجم بالميقا اسم المخطوطة اسم المخطوطة

 ١٥٨ ١٥٨ ٧٢,٧ ٧٢,٧ منطق إلسماعيل الكلبنوي منطق إلسماعيل الكلبنوي البرهان في علم ال البرهان في علم ال . . ٢١ ٢١

 ٢٢٦ ٢٢٦ ١٠٥ ١٠٥ ابن مالك ابن مالك - - التسهيل التسهيل . . ٢٢ ٢٢

 ٤٠ ٤٠ ١٧,٧ ١٧,٧ الزنجاني الزنجاني - - التصريف العربى التصريف العربى . . ٢٣ ٢٣

 ٢٤٢ ٢٤٢ ١١٢ ١١٢ التكميل في الجرح والتعديل للحافظ ابن كثير التكميل في الجرح والتعديل للحافظ ابن كثير . . ٢٤ ٢٤

 ١،٢٤٨ ١،٢٤٨ ٢٧١ ٢٧١ ) ) جزءان كبيران جزءان كبيران ( ( الجامع الكبير للسيوطي الجامع الكبير للسيوطي . . ٢٥ ٢٥

 ٢٨ ٢٨ ٢٠,٠ ٢٠,٠ الجزء األول من األجزاء العشرة الجزء األول من األجزاء العشرة . . ٢٦ ٢٦

 ١٠١ ١٠١ ٧١,٥ ٧١,٥ لى عصام الوضع لى عصام الوضع ع ع األربعة األربعة الحواشي الحواشي . . ٢٧ ٢٧

 ٢١ ٢١ ٩,٣٣ ٩,٣٣ جبور أحمد الكردي جبور أحمد الكردي - - الرد على الشيعة الرد على الشيعة . . ٢٨ ٢٨

 ٦ ٦ ٢,٢٠ ٢,٢٠ الفاضل شمس الدين الفاضل شمس الدين - - الرسالة اللزومية الرسالة اللزومية . . ٢٩ ٢٩

 ١٤٤ ١٤٤ ٦٦,٥ ٦٦,٥ يوسف عبد الملك العقور يوسف عبد الملك العقور - - الصافية شرح الشافية الصافية شرح الشافية . . ٣٠ ٣٠

 ٣٩٧ ٣٩٧ ٣٢٦ ٣٢٦ الجوهري الجوهري - - الصحاح الصحاح . . ٣١ ٣١

 ١٢٩ ١٢٩ ٦١,١ ٦١,١ الصواعق المحرقة البن حجر الهيتمي الصواعق المحرقة البن حجر الهيتمي . . ٣٢ ٣٢

 ١٨٨ ١٨٨ ٨٨,٩ ٨٨,٩ نسخة ألمانيا نسخة ألمانيا - - العقيلي العقيلي الحافظ الحافظ - - الضعفاء الضعفاء . . ٣٣ ٣٣

 ٢٤٩ ٢٤٩ ١١٥ ١١٥ نسخة الظاهرية نسخة الظاهرية - - الحافظ العقيلي الحافظ العقيلي - - الضعفاء الضعفاء . . ٣٤ ٣٤

 ١٣٣ ١٣٣ ١٢٣ ١٢٣ الطب النبوي الطب النبوي . . ٣٥ ٣٥

 ٢٧٢ ٢٧٢ ٢٢١ ٢٢١ ) ) جزءان جزءان ( ( الطيوريات للسلفي الطيوريات للسلفي . . ٣٦ ٣٦

 ٦٢ ٦٢ ٤١,٩ ٤١,٩ العقيدة النسفية العقيدة النسفية . . ٣٧ ٣٧

 ٢٢ ٢٢ ٩,٦٨ ٩,٦٨ عبد القاهر الجرجاني عبد القاهر الجرجاني - - العوامل المائة العوامل المائة . . ٣٨ ٣٨

 ٧ ٧ ٢,٥٩ ٢,٥٩ الموصلي الموصلي - - الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس . . ٣٩ ٣٩

 ١٩ ١٩ ٨,٠٧ ٨,٠٧ أبو حنيفة أبو حنيفة - - الفصول الفصول . . ٤٠ ٤٠

 ٢٥١ ٢٥١ ١١٨ ١١٨ عبد الرحمن الحامي عبد الرحمن الحامي - - الفوائد الضيائية الفوائد الضيائية . . ٤١ ٤١

 ٢٨٨ ٢٨٨ ٢٣٦ ٢٣٦ ) ) جزءان جزءان ( ( الفوائد للرازي الفوائد للرازي . . ٤٢ ٤٢

 ٤٠٣ ٤٠٣ ١٨٣ ١٨٣ ) ) نسخ نسخ ٦ ٦ ( ( الكافية الكبرى في النحو للمال خليل الكافية الكبرى في النحو للمال خليل . . ٤٣ ٤٣

 ١٣٥ ١٣٥ ١١٣ ١١٣ الألليء المنتثرة في األحاديث المشتهرة للزركشي الألليء المنتثرة في األحاديث المشتهرة للزركشي . . ٤٤ ٤٤

٢٧٠ ٢٧٠ ٢٢٦ ٢٢٦ ) ) ءان ءان جز جز ( ( المجروحين للحافظ ابن حبان المجروحين للحافظ ابن حبان . . ٤٥ ٤٥



) ۳ ( 

 عدد الصفحات عدد الصفحات الحجم بالميقا الحجم بالميقا اسم المخطوطة اسم المخطوطة

 ٢٣٦ ٢٣٦ ١١٠ ١١٠ المجمع المؤسس بالمعجم المفهرس البن حجر العسقالني المجمع المؤسس بالمعجم المفهرس البن حجر العسقالني . . ٤٦ ٤٦

 ٩٨ ٩٨ ٦٣,٠ ٦٣,٠ المحاسن الغرر لمحمد بن الحاج حسن االالني الكردي المحاسن الغرر لمحمد بن الحاج حسن االالني الكردي . . ٤٧ ٤٧

 ٣٠ ٣٠ ١٣,٠ ١٣,٠ المسلك الوسط الدانى الى الدر الملتقط للصنعاني المسلك الوسط الدانى الى الدر الملتقط للصنعاني . . ٤٨ ٤٨

 ٤١٨ ٤١٨ ١٩٥ ١٩٥ المصابيح للحافظ المنذري المصابيح للحافظ المنذري . . ٤٩ ٤٩

 ٣٥ ٣٥ ١٥,٩ ١٥,٩ المصباح في النحو للمطرزي المصباح في النحو للمطرزي . . ٥٠ ٥٠

 ١٥٩ ١٥٩ ٧٣,٣ ٧٣,٣ المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر لإلمام الزركشي المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر لإلمام الزركشي . . ٥١ ٥١

 ٢،٣٤٤ ٢،٣٤٤ ٦٣٧ ٦٣٧ ) ) جزء جزء ١١ ١١ ( ( المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني . . ٥٢ ٥٢

 ٣٢١ ٣٢١ ٢٥٢ ٢٥٢ المنصف من الكالم ألحمد بن محمد الشميني المنصف من الكالم ألحمد بن محمد الشميني . . ٥٣ ٥٣

 ٢٥٩ ٢٥٩ ٤٧,٤ ٤٧,٤ المنظومة المنظومة . . ٥٤ ٥٤

 ١١٠ ١١٠ ٢٤,١ ٢٤,١ المنهل العذب الزالل فى الحضال المجبة للظالل للسخاوي المنهل العذب الزالل فى الحضال المجبة للظالل للسخاوي . . ٥٥ ٥٥

 ١١٧ ١١٧ ٩٧,٥ ٩٧,٥ ام النظر ألبي حسن القطان ام النظر ألبي حسن القطان النظر في أحك النظر في أحك . . ٥٦ ٥٦

 ٣٢٣ ٣٢٣ ٢٦٥ ٢٦٥ ) ) نسختان نسختان ( ( النكت على مقدمة ابن الصالح البن حجر النكت على مقدمة ابن الصالح البن حجر . . ٥٧ ٥٧

 ٢٩١ ٢٩١ ٢٤٥ ٢٤٥ النواقض للروافض لمحمد البرزنجي المدني النواقض للروافض لمحمد البرزنجي المدني . . ٥٨ ٥٨

 اليمانيات المسلولة على رقاب الرافضة المخذولة لزين العابدين اليمانيات المسلولة على رقاب الرافضة المخذولة لزين العابدين . . ٥٩ ٥٩

 األردالني األردالني
١٦٣ ١٦٣ ١٣٢ ١٣٢ 

 ٤٧٧ ٤٧٧ ٢٢٢ ٢٢٢ ) ) ختان ختان نس نس ( ( انتفاض االعتراض البن حجر العسقالني انتفاض االعتراض البن حجر العسقالني . . ٦٠ ٦٠

 ٦١٣ ٦١٣ ٢٩٢ ٢٩٢ ) ) جزءان جزءان ( ( التنزيل للبيضاوي التنزيل للبيضاوي أنوار أنوار . . ٦١ ٦١

 ٢٠ ٢٠ ٨,٥٨ ٨,٥٨ ايساغوجي في المنطق للمال خليل ايساغوجي في المنطق للمال خليل . . ٦٢ ٦٢

 ٥٣٩ ٥٣٩ ١٧٣ ١٧٣ ) ) أربعة أجزاء أربعة أجزاء ( ( باب بيع األصول باب بيع األصول . . ٦٣ ٦٣

 ١٤٢ ١٤٢ ٦٦,٨ ٦٦,٨ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث . . ٦٤ ٦٤

 ٤٤ ٤٤ ١٩,٩ ١٩,٩ بغية الملتمس للحافظ محمد العالني بغية الملتمس للحافظ محمد العالني . . ٦٥ ٦٥

 ٩ ٩ ٣,٧٠ ٣,٧٠ ر الكردي ر الكردي بنان البيان في علم البيان ألبي بك بنان البيان في علم البيان ألبي بك . . ٦٦ ٦٦

 ٢٢٥ ٢٢٥ ٤٣,٢ ٤٣,٢ ) ) جزءان جزءان ( ( بيان الدليل على بطالن التحليل لشيخ اإلسالم ابن تيمية بيان الدليل على بطالن التحليل لشيخ اإلسالم ابن تيمية . . ٦٧ ٦٧

 ٥٨٠ ٥٨٠ ٢٦٥ ٢٦٥ ) ) جزءان جزءان ( ( البن القطان البن القطان واإليهام واإليهام بيان الوهم بيان الوهم . . ٦٨ ٦٨

١،١٤٦ ١،١٤٦ ٣٨٦ ٣٨٦ ) ) أربع نسخ أربع نسخ ( ( ابن حجر الهيتمي ابن حجر الهيتمي - - تحفة المحتاج تحفة المحتاج . . ٦٩ ٦٩



) ٤ ( 

 عدد الصفحات عدد الصفحات الحجم بالميقا الحجم بالميقا اسم المخطوطة اسم المخطوطة

 ٩٥ ٩٥ ٤١,١ ٤١,١ ) ) أربع نسخ أربع نسخ ( ( المنهاج البن الملقن المنهاج البن الملقن أحاديث أحاديث تخريج تخريج . . ٧٠ ٧٠

 ٢٨ ٢٨ ١٢,٢ ١٢,٢ النبوية البن حجر العسقالني النبوية البن حجر العسقالني ذكار ذكار األ األ تخريج تخريج . . ٧١ ٧١

 ٤٣ ٤٣ ١١,٠ ١١,٠ تذكرة الحفاظ البن طاهر المقدسي تذكرة الحفاظ البن طاهر المقدسي . . ٧٢ ٧٢

 ٤٨ ٤٨ ٢١,٨ ٢١,٨ ترجمة طب الرحمة بالفارسية ترجمة طب الرحمة بالفارسية . . ٧٣ ٧٣

 ٧٠ ٧٠ ٣١,٨ ٣١,٨ تشريح األفالك لبهاء الدين العاملي تشريح األفالك لبهاء الدين العاملي . . ٧٤ ٧٤

 ٦٠ ٦٠ ٢٦,٣ ٢٦,٣ تفصيل الجرجانى تفصيل الجرجانى . . ٧٥ ٧٥

 ٧٠٥ ٧٠٥ ٣٨٩ ٣٨٩ ) ) ثالث نسخ ونسخة منها جزءان ثالث نسخ ونسخة منها جزءان ( ( تقريب المرام شرح تهذيب الكالم تقريب المرام شرح تهذيب الكالم . . ٧٦ ٧٦

 ٢٣٨ ٢٣٨ ١٧٧ ١٧٧ تقريب المرام شرح تهذيب الكمال لعبد القادر الكردي السنندجي تقريب المرام شرح تهذيب الكمال لعبد القادر الكردي السنندجي . . ٧٧ ٧٧

 ٧٤ ٧٤ ٣٤,٦ ٣٤,٦ تكميل الزنجاني لعلي األسنوي الكردي تكميل الزنجاني لعلي األسنوي الكردي . . ٧٨ ٧٨

 ١٧٥ ١٧٥ ١٤٧ ١٤٧ تنقيح كتاب التحقيق في أحاديث التعليق البن الجوزي تنقيح كتاب التحقيق في أحاديث التعليق البن الجوزي . . ٧٩ ٧٩

 ١٣٢ ١٣٢ ٩٠,٩ ٩٠,٩ جامع الورع وقامع البدع جامع الورع وقامع البدع . . ٨٠ ٨٠

 ١٦ ١٦ ١٩,٢ ١٩,٢ جزء في أحاديث من عوال الموافقات جزء في أحاديث من عوال الموافقات . . ٨١ ٨١

 ٣٩ ٣٩ ١٧,٦ ١٧,٦ ديث األنصاري ديث األنصاري جزء من ح جزء من ح . . ٨٢ ٨٢

 ١١٢ ١١٢ ١٦,٩ ١٦,٩ حاشية ابن القاسم على شرح التفتزاني على تصريف العزي حاشية ابن القاسم على شرح التفتزاني على تصريف العزي . . ٨٣ ٨٣

 ٩٠ ٩٠ ٤١,٥ ٤١,٥ حاشية القرداغى على شرح حسام الكانى حاشية القرداغى على شرح حسام الكانى . . ٨٤ ٨٤

 ٤٤ ٤٤ ٣٠,١ ٣٠,١ حاشية الكردي على حاشية مير ابي الفتح حاشية الكردي على حاشية مير ابي الفتح . . ٨٥ ٨٥

 ٦٨ ٦٨ ٤٤,٩ ٤٤,٩ حاشية الكردي على شرح عصام الدين على الرسالة العضدية حاشية الكردي على شرح عصام الدين على الرسالة العضدية . . ٨٦ ٨٦

 ٦٤ ٦٤ ٢٩,٨ ٢٩,٨ الالري الالري حاشية خوش آبي على حاشية خوش آبي على . . ٨٧ ٨٧

 ٦٦ ٦٦ ١٢,٢ ١٢,٢ في علم المنطق في علم المنطق األحمد األحمد اهللا حيدر قول اهللا حيدر قول حاشية عبد حاشية عبد . . ٨٨ ٨٨

 ٢٠٩ ٢٠٩ ٩٨,٧ ٩٨,٧ حاشية عصام الدين علي الجامي حاشية عصام الدين علي الجامي . . ٨٩ ٨٩

 ٣٤ ٣٤ ١٥,٥ ١٥,٥ حاشية علة حاشية السيد الشريف على شرح مختصر المنتهى حاشية علة حاشية السيد الشريف على شرح مختصر المنتهى . . ٩٠ ٩٠

 ١٢٩ ١٢٩ ٩٦,٩ ٩٦,٩ حاشية على الفناري حاشية على الفناري . . ٩١ ٩١

 ٥٢ ٥٢ ٢٤,٠ ٢٤,٠ حاشية على القاضي مير حاشية على القاضي مير . . ٩٢ ٩٢

 ٧٤٠ ٧٤٠ ٣٤٦ ٣٤٦ ) ) ثالث نسخ ثالث نسخ ( ( البالغة لحسن جلبي البالغة لحسن جلبي حاشية على المطول في علم حاشية على المطول في علم . . ٩٣ ٩٣

٣٣٩ ٣٣٩ ١٦٠ ١٦٠ حاشية على المطول لعبد الحكيم السبالكي حاشية على المطول لعبد الحكيم السبالكي . . ٩٤ ٩٤



) ٥ ( 

 عدد الصفحات عدد الصفحات الحجم بالميقا الحجم بالميقا اسم المخطوطة اسم المخطوطة

 ٢٩١ ٢٩١ ٢١١ ٢١١ حاشية على النهجة المرضية للسيوطي حاشية على النهجة المرضية للسيوطي . . ٩٥ ٩٥

 ٢٤١ ٢٤١ ١١٢ ١١٢ شيخ زاده شيخ زاده - - التنزيل المجلد الخامس التنزيل المجلد الخامس أنوار أنوار حاشية على حاشية على . . ٩٦ ٩٦

 ٤٠٣ ٤٠٣ ١٨٨ ١٨٨ التنزيل لعصام الدين اإلسفرائيني التنزيل لعصام الدين اإلسفرائيني أنوار أنوار حاشية على حاشية على . . ٩٧ ٩٧

 ٨٢ ٨٢ ٦٢,٢ ٦٢,٢ ى تحفة المحتاج ى تحفة المحتاج حاشية عل حاشية عل . . ٩٨ ٩٨

 ٧١٩ ٧١٩ ٣٣٥ ٣٣٥ ) ) ثالث نسخ ثالث نسخ ( ( حاشية على تفسير البيضاوى حاشية على تفسير البيضاوى . . ٩٩ ٩٩

 ٣٦٣ ٣٦٣ ١٩٠ ١٩٠ حاشية على تفسير البيضاوي لعصام الدين االسفرائي حاشية على تفسير البيضاوي لعصام الدين االسفرائي . . ١٠٠ ١٠٠

 ٤٧٢ ٤٧٢ ٣٦٠ ٣٦٠ حاشية على تفسير البيضاوي للتفتازاني حاشية على تفسير البيضاوي للتفتازاني . . ١٠١ ١٠١

 ٦٧ ٦٧ ٣١,٣ ٣١,٣ حاشية على تقريب المرام شرح تهذيب الكالم حاشية على تقريب المرام شرح تهذيب الكالم . . ١٠٢ ١٠٢

 ٢٣٣ ٢٣٣ ١١٠ ١١٠ ح العقائد النسفية ح العقائد النسفية حاشية على حاشية الحيتالي على شر حاشية على حاشية الحيتالي على شر . . ١٠٣ ١٠٣

 ١٠٩ ١٠٩ ٤٩,٣ ٤٩,٣ حاشية على حاشية الخطائى على مختصر المعانى حاشية على حاشية الخطائى على مختصر المعانى . . ١٠٤ ١٠٤

 ٥٣ ٥٣ ٣٩,٤ ٣٩,٤ حاشية على حاشية السيد شريف على المطول حاشية على حاشية السيد شريف على المطول . . ١٠٥ ١٠٥

 ٣٥ ٣٥ ١٥,٧ ١٥,٧ حاشية على حاشية القرباغي على شرح االيسا غوجي حاشية على حاشية القرباغي على شرح االيسا غوجي . . ١٠٦ ١٠٦

 ١٨ ١٨ ٧,٧٢ ٧,٧٢ حاشية على حاشية القره باغي حاشية على حاشية القره باغي . . ١٠٧ ١٠٧

 ٤٣ ٤٣ ٣٣,١ ٣٣,١ حاشية على حاشية الوغ بك حاشية على حاشية الوغ بك . . ١٠٨ ١٠٨

 ٨٦ ٨٦ ٦٣,٨ ٦٣,٨ اشية على حاشية عصام على الجامي اشية على حاشية عصام على الجامي ح ح . . ١٠٩ ١٠٩

 ١٢٥ ١٢٥ ٥٩,٠ ٥٩,٠ حاشية على حاشية قول احمد حاشية على حاشية قول احمد . . ١١٠ ١١٠

 ٤٣ ٤٣ ٣٢,٥ ٣٢,٥ حاشية على حاشية مصلح الدين الالوي حاشية على حاشية مصلح الدين الالوي . . ١١١ ١١١

 ٣٨ ٣٨ ١٧,٦ ١٧,٦ حاشية على رسالة اثبات الوجود حاشية على رسالة اثبات الوجود . . ١١٢ ١١٢

 ٢١٩ ٢١٩ ١٦٧ ١٦٧ حاشية على تحفة المحتاج البن حجر حاشية على تحفة المحتاج البن حجر . . ١١٣ ١١٣

 ١٨٦ ١٨٦ ١٤٨ ١٤٨ حاشية على النهجة المرضية للسيوطي حاشية على النهجة المرضية للسيوطي . . ١١٤ ١١٤

 ١٧٤ ١٧٤ ١٣٣ ١٣٣ رح التجريد رح التجريد حاشية على ش حاشية على ش . . ١١٥ ١١٥

 ٥٢ ٥٢ ٤٠,٢ ٤٠,٢ حاشية على شرح الدواني على العقائد النسفية حاشية على شرح الدواني على العقائد النسفية . . ١١٦ ١١٦

 ١٢ ١٢ ٥,٣٥ ٥,٣٥ ضعية لعلى القوشمى ضعية لعلى القوشمى و و حاشية على شرح الرسالة ال حاشية على شرح الرسالة ال . . ١١٧ ١١٧

 ٣٢ ٣٢ ١٤,٨ ١٤,٨ حاشية على شرح السيد الشريف على اليساغوجي حاشية على شرح السيد الشريف على اليساغوجي . . ١١٨ ١١٨

١٩٩ ١٩٩ ١٤٥ ١٤٥ حاشية على شرح السيوطي أللفية ابن مالك حاشية على شرح السيوطي أللفية ابن مالك . . ١١٩ ١١٩



) ٦ ( 

 عدد الصفحات عدد الصفحات الحجم بالميقا الحجم بالميقا اسم المخطوطة اسم المخطوطة

 ٨١ ٨١ ٢,٤ ٦٢,٤ ٦ حاشية على شرح العقائد العضدية حاشية على شرح العقائد العضدية . . ١٢٠ ١٢٠

 ٤٧ ٤٧ ٣٥,٠ ٣٥,٠ احمد بن حسن احمد بن حسن - - حاشية على شرح العقائد العضدية حاشية على شرح العقائد العضدية . . ١٢١ ١٢١

 ٢٠٥ ٢٠٥ ١٤٩ ١٤٩ حاشية على شرح الفاكهي على قطر الندى حاشية على شرح الفاكهي على قطر الندى . . ١٢٢ ١٢٢

 ٣٦ ٣٦ ٢٨,١ ٢٨,١ اآلداب اآلداب حاشية على شرح المسعودي على السمرقندية في حاشية على شرح المسعودي على السمرقندية في . . ١٢٣ ١٢٣

 ١١٤ ١١٤ ٨٥,١ ٨٥,١ ابن مالك ابن مالك ألفية ألفية حاشية على شرح المصنف على حاشية على شرح المصنف على . . ١٢٤ ١٢٤

 ١٨٦ ١٨٦ ٨٦,٢ ٨٦,٢ حاشية على شرح الملخص في الهيئة حاشية على شرح الملخص في الهيئة . . ١٢٥ ١٢٥

 ٣٩٩ ٣٩٩ ١٨٧ ١٨٧ حاشية على شرح المواقف حاشية على شرح المواقف . . ١٢٦ ١٢٦

 ٢٠٤ ٢٠٤ ٩٥,٢ ٩٥,٢ حاشية على شرح جمع الجوامع حاشية على شرح جمع الجوامع . . ١٢٧ ١٢٧

 ٥١ ٥١ ٢٣,٧ ٢٣,٧ حاشية على شرح حسام الكاني حاشية على شرح حسام الكاني . . ١٢٨ ١٢٨

 ٦٦ ٦٦ ٣٠,٨ ٣٠,٨ ٢ ٢ حاشية على شرح حسام الكاني حاشية على شرح حسام الكاني . . ١٢٩ ١٢٩

 ٢٢٨ ٢٢٨ ١٠٦ ١٠٦ حاشية على شرح حكمة العين حاشية على شرح حكمة العين . . ١٣٠ ١٣٠

 ١٥٦ ١٥٦ ١٠٩ ١٠٩ ٢ ٢ حاشية على شرح عصام الدين االسعارات حاشية على شرح عصام الدين االسعارات . . ١٣١ ١٣١

 ٣٧ ٣٧ ١٧,٤ ١٧,٤ رسالة الوضعية رسالة الوضعية حاشية على شرح عصام الدين على ال حاشية على شرح عصام الدين على ال . . ١٣٢ ١٣٢

 ٤١ ٤١ ١٩,٠ ١٩,٠ حاشية على شرح عصام الدين على رسالة االستعارة حاشية على شرح عصام الدين على رسالة االستعارة . . ١٣٣ ١٣٣

 ٢٣ ٢٣ ١٠,٦ ١٠,٦ حاشية على شرح عصام الدين في االستعارة حاشية على شرح عصام الدين في االستعارة . . ١٣٤ ١٣٤

 ٢٩ ٢٩ ١٣,٤ ١٣,٤ حاشية على شرح عصام الوضع حاشية على شرح عصام الوضع . . ١٣٥ ١٣٥

 ٣٨ ٣٨ ١٧,٠ ١٧,٠ حاشية على شرح محمد الحنفى حاشية على شرح محمد الحنفى . . ١٣٦ ١٣٦

 ٥٧ ٥٧ ٤٢,٨ ٤٢,٨ العضدية العضدية اآلداب اآلداب على على حاشية على شرح محمد الحنفي حاشية على شرح محمد الحنفي . . ١٣٧ ١٣٧

 ٢٤ ٢٤ ١١,١ ١١,١ ية على شرح مختصر المنتهى ية على شرح مختصر المنتهى حاش حاش . . ١٣٨ ١٣٨

 ٣٥١ ٣٥١ ٢٦٧ ٢٦٧ حاشية على فتح الوهاب حاشية على فتح الوهاب . . ١٣٩ ١٣٩

 ٢٣٦ ٢٣٦ ١٧٨ ١٧٨ حاشية على فتح الوهاب شرح منهج الطالب حاشية على فتح الوهاب شرح منهج الطالب . . ١٤٠ ١٤٠

 ٤٣ ٤٣ ٢٠,٢ ٢٠,٢ فقه فقه أصول أصول حاشية على مقدمة التلويح حاشية على مقدمة التلويح . . ١٤١ ١٤١

 ٢٧ ٢٧ ١٢,٤ ١٢,٤ ٢ ٢ فقه فقه أصول أصول حاشية على مقدمة التلويح حاشية على مقدمة التلويح . . ١٤٢ ١٤٢

 ١٩ ١٩ ٨,٧٦ ٨,٧٦ حاشية على مقدمة حدائق الحقائق حاشية على مقدمة حدائق الحقائق . . ١٤٣ ١٤٣

٨٣ ٨٣ ٥٦,٣ ٥٦,٣ د المائي الجلي الكردي د المائي الجلي الكردي حاشية عمر بن احم حاشية عمر بن احم . . ١٤٤ ١٤٤



) ۷ ( 

 عدد الصفحات عدد الصفحات الحجم بالميقا الحجم بالميقا اسم المخطوطة اسم المخطوطة

 ٥ ٥ ٣,٥٠ ٣,٥٠ حاشية عمر بن احمد المائي الكردي على مير أبي الفتح حاشية عمر بن احمد المائي الكردي على مير أبي الفتح . . ١٤٥ ١٤٥

 ٣٦١ ٣٦١ ١٧١ ١٧١ حاشية في الفقه الشافعى حاشية في الفقه الشافعى . . ١٤٦ ١٤٦

 ٣٢ ٣٢ ١٤,٧ ١٤,٧ حاشية في علم النحو حاشية في علم النحو . . ١٤٧ ١٤٧

 ٨٠ ٨٠ ٥٥,٣ ٥٥,٣ حاشية محمد الشرانشي الكردي على شرح عصام الدين االسفرائيني حاشية محمد الشرانشي الكردي على شرح عصام الدين االسفرائيني . . ١٤٨ ١٤٨

 ١٢٨ ١٢٨ ٨٨,٢ ٨٨,٢ حاشية محمد بن الحسين على عصام الوضع حاشية محمد بن الحسين على عصام الوضع . . ١٤٩ ١٤٩

 ٢٣ ٢٣ ١٥,٨ ١٥,٨ حاشية محمد بن حسين الحريري على شرح عصام الدين حاشية محمد بن حسين الحريري على شرح عصام الدين . . ١٥٠ ١٥٠

 ٥٣ ٥٣ ٤٠,٨ ٤٠,٨ الفتح الفتح أبي أبي حاشية محمد بن حسين الكردي على حاشية مير حاشية محمد بن حسين الكردي على حاشية مير . . ١٥١ ١٥١

 ٣٧٩ ٣٧٩ ٣١٨ ٣١٨ ) ) ثالثة أجزاء ثالثة أجزاء ( ( حاشية مال يحيى المزوري على تحفة المحتاج حاشية مال يحيى المزوري على تحفة المحتاج . . ١٥٢ ١٥٢

 ٤٣٠ ٤٣٠ ٢٠١ ٢٠١ حدائق الدقائق حدائق الدقائق . . ١٥٣ ١٥٣

 ٣٧٨ ٣٧٨ ٣١٤ ٣١٤ ) ) نسختان نسختان ( ( خالصة البدر المنير البن الملقن خالصة البدر المنير البن الملقن . . ١٥٤ ١٥٤

 ٤١ ٤١ ١٩,١ ١٩,١ خالصة الحساب خالصة الحساب . . ١٥٥ ١٥٥

 ١٦٣ ١٦٣ ١٠٣ ١٠٣ صبهاني المجلد السادس صبهاني المجلد السادس دالئل النبوة لأل دالئل النبوة لأل . . ١٥٦ ١٥٦

 ٣٤ ٣٤ ٢٥,٥ ٢٥,٥ دليل الظالين دليل الظالين . . ١٥٧ ١٥٧

 ٣٧ ٣٧ ١٧,٢ ١٧,٢ محمد بن محمد الجزري محمد بن محمد الجزري - - ذات الشفاء ذات الشفاء . . ١٥٨ ١٥٨

 ١١ ١١ ٤,٩٥ ٤,٩٥ ربع المقنطرات المسمى بالفوائد الحسينية ربع المقنطرات المسمى بالفوائد الحسينية . . ١٥٩ ١٥٩

 ٢٤ ٢٤ ١٠,٨ ١٠,٨ اإلسطرالب اإلسطرالب رسالة رسالة . . ١٦٠ ١٦٠

 ٤٩ ٤٩ ٢٢,٧ ٢٢,٧ رسالة العروض رسالة العروض . . ١٦١ ١٦١

 ٧ ٧ ١٩, ٣,١٩ ٣ رسالة الوضع رسالة الوضع . . ١٦٢ ١٦٢

 ٢٩ ٢٩ ١٣,٤ ١٣,٤ الطريقة المولوية الطريقة المولوية أحوال أحوال رسالة في رسالة في . . ١٦٣ ١٦٣

 ١٦ ١٦ ٧,٢٤ ٧,٢٤ البحث والمناظرة البحث والمناظرة آداب آداب رسالة في رسالة في . . ١٦٤ ١٦٤

 ٩ ٩ ٦,٣٨ ٦,٣٨ أصول أصول رسالة في رسالة في . . ١٦٥ ١٦٥

 ١٥٣ ١٥٣ ١١٣ ١١٣ الفقه الفقه أصول أصول رسالة في رسالة في . . ١٦٦ ١٦٦

 ٦ ٦ ٢,٧٤ ٢,٧٤ رسالة في المسالة الشعرية رسالة في المسالة الشعرية . . ١٦٧ ١٦٧

 ١٤ ١٤ ٤,١٠ ٤,١٠ رسالة في النحو رسالة في النحو . . ١٦٨ ١٦٨

١٢٣ ١٢٣ ٥٧,٤ ٥٧,٤ رفع الخفاء في شرح ذات الشفاء رفع الخفاء في شرح ذات الشفاء . . ١٦٩ ١٦٩



) ۸ ( 

 عدد الصفحات عدد الصفحات الحجم بالميقا الحجم بالميقا اسم المخطوطة اسم المخطوطة

 ٣٠٩ ٣٠٩ ٢٦١ ٢٦١ زواهر الزواجر زواهر الزواجر . . ١٧٠ ١٧٠

 ٨ ٨ ٣,٥٢ ٣,٥٢ سلم الوصول سلم الوصول . . ١٧١ ١٧١

 ١٧٨ ١٧٨ ١٢٦ ١٢٦ شرح إسماعيل الكلنبوي على إيساغوجي شرح إسماعيل الكلنبوي على إيساغوجي . . ١٧٢ ١٧٢

 ٥٧ ٥٧ ٤١,٩ ٤١,٩ وجي وجي غ غ سا سا ي ي شرح ا شرح ا . . ١٧٣ ١٧٣

 ٥٩ ٥٩ ٢٧,٠ ٢٧,٠ التأسيس التأسيس أشكال أشكال شرح شرح . . ١٧٤ ١٧٤

 ١٢٥ ١٢٥ ٥٧,٠ ٥٧,٠ وباخره بديعة كجك مال وباخره بديعة كجك مال التأسيس التأسيس أشكال أشكال شرح شرح . . ١٧٥ ١٧٥

 ١٧٤ ١٧٤ ٣٦,٣ ٣٦,٣ شرح البالكي الكردي على شرح زكريا األنصاري فتح الوهاب شرح البالكي الكردي على شرح زكريا األنصاري فتح الوهاب . . ١٧٦ ١٧٦

 ٨١ ٨١ ٦٠,٤ ٦٠,٤ اني اني شرح التصريف الزنج شرح التصريف الزنج . . ١٧٧ ١٧٧

 ١١٤ ١١٤ ٥٣,٨ ٥٣,٨ العربي العربي شرح التصريف شرح التصريف . . ١٧٨ ١٧٨

 ٥٠ ٥٠ ٢٢,٩ ٢٢,٩ ين ين د د ال ال سعد سعد العربي العربي شرح التصريف شرح التصريف . . ١٧٩ ١٧٩

 ١٢٩ ١٢٩ ٦١,٠ ٦١,٠ شرح التصريف الفرعي شرح التصريف الفرعي . . ١٨٠ ١٨٠

 ٤٣ ٤٣ ٣٢,٨ ٣٢,٨ شرح الرسالة السمرقمدية شرح الرسالة السمرقمدية . . ١٨١ ١٨١

 ١٣٦ ١٣٦ ١٠٩ ١٠٩ ابن مالك في النحو ابن مالك في النحو ألفية ألفية شرح السيوطي على شرح السيوطي على . . ١٨٢ ١٨٢

 ٣٠٧ ٣٠٧ ١٤٢ ١٤٢ شرح الشافية كمال الدين بن محمد شرح الشافية كمال الدين بن محمد . . ١٨٣ ١٨٣

 ٣١ ٣١ ١٨,٧ ١٨,٧ دق للعضدية و شرح عصام دق للعضدية و شرح عصام شرح الشريفية مال صا شرح الشريفية مال صا . . ١٨٤ ١٨٤

 ١٣١ ١٣١ ٦٠,٩ ٦٠,٩ شرح العزي في الصرف شرح العزي في الصرف . . ١٨٥ ١٨٥

 ١٩١ ١٩١ ١٤٣ ١٤٣ ) ) نسختان نسختان ( ( جالل الدين الدواني جالل الدين الدواني - - شرح العقائد العضدية شرح العقائد العضدية . . ١٨٦ ١٨٦

 ١٢٤ ١٢٤ ٦٣,٩ ٦٣,٩ شرح العوامل المئة شرح العوامل المئة . . ١٨٧ ١٨٧

 ١٢ ١٢ ٥,٤٨ ٥,٤٨ شرح العوامل المئة تفصيل الجرجانى شرح العوامل المئة تفصيل الجرجانى . . ١٨٨ ١٨٨

 ٣٩ ٣٩ ٢٦,٨ ٢٦,٨ شرح العوامل للجرجاني شرح العوامل للجرجاني . . ١٨٩ ١٨٩

 ١١٧ ١١٧ ٤ ٤, ,٩٢ ٩٢ ابن المالك في النحو ابن المالك في النحو ألفية ألفية شرح شرح . . ١٩٠ ١٩٠

 ٣٢٤ ٣٢٤ ١٥٠ ١٥٠ شرح المغنى شرح المغنى . . ١٩١ ١٩١

 ٤٣ ٤٣ ٢٠,١ ٢٠,١ شرح المقدمة الحضرمية في الفقه الشافعي شرح المقدمة الحضرمية في الفقه الشافعي . . ١٩٢ ١٩٢

 ١٠٨ ١٠٨ ٥١,٢ ٥١,٢ شرح الملخص شرح الملخص . . ١٩٣ ١٩٣

١٤٠ ١٤٠ ٦٦,٤ ٦٦,٤ شرح الهمزية المنح المكية شرح الهمزية المنح المكية . . ١٩٤ ١٩٤



) ۹ ( 

 عدد الصفحات عدد الصفحات الحجم بالميقا الحجم بالميقا اسم المخطوطة اسم المخطوطة

 ٢٩ ٢٩ ١٣,٠ ١٣,٠ شرح الهيئة شرح الهيئة . . ١٩٥ ١٩٥

 ٤١ ٤١ ١٩,١ ١٩,١ شرح ايساغوجى شرح ايساغوجى . . ١٩٦ ١٩٦

 ٢٦ ٢٦ ١٢,٠ ١٢,٠ شرح ايساغوجي شرح ايساغوجي . . ١٩٧ ١٩٧

 ٢١٥ ٢١٥ ١١١ ١١١ شرح تهذيب المنطق شرح تهذيب المنطق . . ١٩٨ ١٩٨

 ١٢٠ ١٢٠ ٥٦,٥ ٥٦,٥ شرح جمع الجوامع شرح جمع الجوامع . . ١٩٩ ١٩٩

 ٤٤ ٤٤ ١٩,٩ ١٩,٩ شرح جهة الوحدة شرح جهة الوحدة . . ٢٠٠ ٢٠٠

 ٤ ٤ ١,٧٦ ١,٧٦ شرح خطبة كتاب في النحو شرح خطبة كتاب في النحو . . ٢٠١ ٢٠١

 ٢٢ ٢٢ ١٠,٠ ١٠,٠ شرح ذات الشفاء شرح ذات الشفاء . . ٢٠٢ ٢٠٢

 ١٩ ١٩ ١٣,٠ ١٣,٠ العضدية العضدية اآلداب اآلداب شرح رسالة شرح رسالة . . ٢٠٣ ٢٠٣

 ٣٠ ٣٠ ١٣,٩ ١٣,٩ شرح رسالة االستعارة شرح رسالة االستعارة . . ٢٠٤ ٢٠٤

 ٣٠ ٣٠ ٢٠,٩ ٢٠,٩ شرح رسالة االستعارة بنان البيان شرح رسالة االستعارة بنان البيان . . ٢٠٥ ٢٠٥

 ١٠٣ ١٠٣ ٨٢,٧ ٨٢,٧ شرح رسالة السمرقندي في االداب شرح رسالة السمرقندي في االداب . . ٢٠٦ ٢٠٦

 ٢٨ ٢٨ ١٢,٧ ١٢,٧ ستعارة ستعارة شرح رسالة السمرقندي في اال شرح رسالة السمرقندي في اال . . ٢٠٧ ٢٠٧

 ٥٠ ٥٠ ٢٢,٥ ٢٢,٥ شرح رسالة الوضع شرح رسالة الوضع . . ٢٠٨ ٢٠٨

 ٢٥ ٢٥ ١٧,٠ ١٧,٠ بكر المير رستمي بكر المير رستمي ألبي ألبي شرح رسالة الوضع شرح رسالة الوضع . . ٢٠٩ ٢٠٩

 ٢٠٧ ٢٠٧ ٩٦,٤ ٩٦,٤ األزهرية األزهرية شرح شرح . . ٢١٠ ٢١٠

 ٢٤٤ ٢٤٤ ١٧٥ ١٧٥ شرح شروح ديباجة المصباح شرح شروح ديباجة المصباح . . ٢١١ ٢١١

 ١٤ ١٤ ٦,٤٢ ٦,٤٢ شرح شواهد نحوية شرح شواهد نحوية . . ٢١٢ ٢١٢

 ١٤ ١٤ ٩,٩٧ ٩,٩٧ اآلداب اآلداب شرح على الرسالة العضدية في شرح على الرسالة العضدية في . . ٢١٣ ٢١٣

 ٢٩٩ ٢٩٩ ٢٠٨ ٢٠٨ ضعية ضعية شرح على شرح عصام الدين على الرسالة الو شرح على شرح عصام الدين على الرسالة الو . . ٢١٤ ٢١٤

 ٩٦ ٩٦ ٤٤,٣ ٤٤,٣ شرح على كافية ابن الحاجب شرح على كافية ابن الحاجب . . ٢١٥ ٢١٥

 ٨٤ ٨٤ ٦٥,٠ ٦٥,٠ شرح قسم الفرائض من المنهاج المسمى بالوضوح شرح قسم الفرائض من المنهاج المسمى بالوضوح . . ٢١٦ ٢١٦

 ١٧٣ ١٧٣ ١٢٩ ١٢٩ شرح كافية ابن الحاجب شرح كافية ابن الحاجب . . ٢١٧ ٢١٧

 ١٠٩ ١٠٩ ٥٠,٩ ٥٠,٩ شرح كتاب احمد بن علي بن مسعود شرح كتاب احمد بن علي بن مسعود . . ٢١٨ ٢١٨

٥١ ٥١ ٣٩,٩ ٣٩,٩ شرح محمد الحنفي على اآلداب شرح محمد الحنفي على اآلداب . . ٢١٩ ٢١٩



) ۱۰ ( 

 عدد الصفحات عدد الصفحات الحجم بالميقا الحجم بالميقا اسم المخطوطة اسم المخطوطة

 ٩ ١٢٩ ١٢ ٦١,١ ٦١,١ السيد شريف الجرجاني السيد شريف الجرجاني - - شرح مختصر المنتهى شرح مختصر المنتهى . . ٢٢٠ ٢٢٠

 ٦٤ ٦٤ ٤٧,٤ ٤٧,٤ شرح منظومة البديع شرح منظومة البديع . . ٢٢١ ٢٢١

 ٣٤ ٣٤ ١٥,٦ ١٥,٦ رسائل صغيرة رسائل صغيرة أربع أربع الحق مع الحق مع أهل أهل شرح نبذة من عقائد شرح نبذة من عقائد . . ٢٢٢ ٢٢٢

 ١٨٤ ١٨٤ ٨٦,٠ ٨٦,٠ شمس الدين محمد شهاب الدين احمد بن احمد بن حمزة شمس الدين محمد شهاب الدين احمد بن احمد بن حمزة . . ٢٢٣ ٢٢٣

 ٥٦ ٥٦ ٢٥,٤ ٢٥,٤ األصحاب األصحاب صب العذاب على من سب صب العذاب على من سب . . ٢٢٤ ٢٢٤

 ٢٦٥ ٢٦٥ ١٢٤ ١٢٤ البخاري البخاري صحيح صحيح . . ٢٢٥ ٢٢٥

 ٢١١ ٢١١ ١٥٧ ١٥٧ صرف العناية شرح الكفاية لعبد اهللا البتوشي الكردي صرف العناية شرح الكفاية لعبد اهللا البتوشي الكردي . . ٢٢٦ ٢٢٦

 ٩٢ ٩٢ ٧٥,٣ ٧٥,٣ صفة الجنة ألبي نعيم صفة الجنة ألبي نعيم . . ٢٢٧ ٢٢٧

 ١٠ ١٠ ٤,٣٧ ٤,٣٧ عقد الدرر عقد الدرر . . ٢٢٨ ٢٢٨

 ٤٤ ٤٤ ١٩,٩ ١٩,٩ عمل الصياغة عمل الصياغة . . ٢٢٩ ٢٢٩

 ٢٣٧ ٢٣٧ ١١٠ ١١٠ عواطف اللطائف عواطف اللطائف . . ٢٣٠ ٢٣٠

 ١٥ ١٥ ٦,٦٩ ٦,٦٩ غيث الربيع غيث الربيع . . ٢٣١ ٢٣١

 ٣٣٥ ٣٣٥ ١٥٦ ١٥٦ والثاني والثاني األول األول فتاوي الرملي الجزء فتاوي الرملي الجزء . . ٢٣٢ ٢٣٢

 ٢٤٦ ٢٤٦ ١١٠ ١١٠ ) ) جزءان جزءان ( ( الشهاب للغماري الشهاب للغماري أحاديث أحاديث فتح الوهاب بتخريج فتح الوهاب بتخريج . . ٢٣٣ ٢٣٣

 ٤٣ ٤٣ ١٩,٨ ١٩,٨ فتح الوهاب قسم الفرائض فتح الوهاب قسم الفرائض . . ٢٣٤ ٢٣٤

 ٦٣ ٦٣ ٢٩,٣ ٢٩,٣ فرس نامة باللغة الفارسية في الطب فرس نامة باللغة الفارسية في الطب . . ٢٣٥ ٢٣٥

 ٥ ٥ K KB B ٣٤٣ ٣٤٣ فوائد منقولة من الحافظ الدمياطي فوائد منقولة من الحافظ الدمياطي . .٢٣٦ ٢٣٦

 ١٤٩ ١٤٩ ١١٢ ١١٢ قسم من المجلد الثاني من المعجم قسم من المجلد الثاني من المعجم . . ٢٣٧ ٢٣٧

 ٢٨ ٢٨ ١٣,٠ ١٣,٠ الفراض فقط الفراض فقط - - قطعة من تحفة المحتاج قطعة من تحفة المحتاج . . ٢٣٨ ٢٣٨

 ٣٣ ٣٣ ١٥,٣ ١٥,٣ كتاب قسم الصدقات كتاب قسم الصدقات - - قطعة من تحفة المحتاج قطعة من تحفة المحتاج . . ٢٣٩ ٢٣٩

 ٩٥ ٩٥ ٦٦,٢ ٦٦,٢ م من نسخة االسكوريال م من نسخة االسكوريال قطعة من كتاب الطب النبوي ألبي نعي قطعة من كتاب الطب النبوي ألبي نعي . . ٢٤٠ ٢٤٠

 ٢٣ ٢٣ ١٨,٢ ١٨,٢ كتاب اإلجماع البن المنذر كتاب اإلجماع البن المنذر . . ٢٤١ ٢٤١

 ١٦٣ ١٦٣ ٧٥,٧ ٧٥,٧ كتاب القدوري في الفقه الحنفي كتاب القدوري في الفقه الحنفي . . ٢٤٢ ٢٤٢

 ١٢٠ ١٢٠ ٨٢,٤ ٨٢,٤ كتاب الكفاية في معرفة اصول الرواية كتاب الكفاية في معرفة اصول الرواية . . ٢٤٣ ٢٤٣

٧٥ ٧٥ ٣٤,٢ ٣٤,٢ كتاب القمرية فى الرسائل الصرفية كتاب القمرية فى الرسائل الصرفية . . ٢٤٤ ٢٤٤



) ۱۱ ( 

 عدد الصفحات عدد الصفحات الحجم بالميقا الحجم بالميقا اسم المخطوطة اسم المخطوطة

 ١١٨ ١١٨ ٨٣,٧ ٨٣,٧ كتاب تصريف الزنجاني كتاب تصريف الزنجاني . . ٢٤٥ ٢٤٥

 ٣٣٩ ٣٣٩ ٢٨٨ ٢٨٨ بن البازي بن البازي إبراهيم إبراهيم الرحمن الرحمن يل حبيب يل حبيب ض ض في تف في تف اإليمان اإليمان كتاب عرى كتاب عرى . . ٢٤٦ ٢٤٦

 ٢٠ ٢٠ ٨,٨١ ٨,٨١ كتاب فارسي في علم الفلك كتاب فارسي في علم الفلك . . ٢٤٧ ٢٤٧

 ٤٦ ٤٦ ٢٠,٩ ٢٠,٩ كتاب فارسي منطوم كتاب فارسي منطوم . . ٢٤٨ ٢٤٨

 ٣٣٣ ٣٣٣ ١٥٥ ١٥٥ كتاب في الفقه الحنفي كتاب في الفقه الحنفي . . ٢٤٩ ٢٤٩

 ٥ ٥ ٢,١٩ ٢,١٩ بكر بكر أبو أبو كجك مال كجك مال . . ٢٥٠ ٢٥٠

 ٢١٤ ٢١٤ ١٠٠ ١٠٠ كشف الكشاف كشف الكشاف . . ٢٥١ ٢٥١

 مؤلفات محمد بن الحاج حسن اآلالني الكردي مؤلفات محمد بن الحاج حسن اآلالني الكردي . . ٢٥٢ ٢٥٢

 : : وهي وهي
 حاشية على ديباجة التحفة البن حجر حاشية على ديباجة التحفة البن حجر . . ۱ ۱
 هـ هـ ۱۱۸۷ ۱۱۸۷ ة اإللباس عن مسائل المكره والناس٬ ألفها سنة ة اإللباس عن مسائل المكره والناس٬ ألفها سنة إزال إزال . . ۲ ۲
 رسالة اإلكراه٬ كتبها علي بن عباي االخجلري في قرية هزارد مرد في رسالة اإلكراه٬ كتبها علي بن عباي االخجلري في قرية هزارد مرد في . . ۳ ۳

 عصر المؤلف رحمه اهللا عصر المؤلف رحمه اهللا
 رسالة الحالل والحرام رسالة الحالل والحرام . . ٤ ٤
 إيقاد الضرام لمن لم يوقع طالق العوام إيقاد الضرام لمن لم يوقع طالق العوام . . ٥ ٥
 ألطفال ألطفال رسالة تحرير المقال فيها آداب وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدبوا ا رسالة تحرير المقال فيها آداب وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدبوا ا . . ٦ ٦

 هـ وغير مطبوعة هـ وغير مطبوعة ۹٥۷ ۹٥۷ تأليف الشيخ احمد بحجر الهيتمي فرغ منها سنة تأليف الشيخ احمد بحجر الهيتمي فرغ منها سنة

١٠٦ ١٠٦ ٧٤,٥ ٧٤,٥ 

 ٥١٤ ٥١٤ ٤٣٢ ٤٣٢ ) ) جزءان جزءان ( ( للحافظ الهيثمي للحافظ الهيثمي في زوائد المعجمين في زوائد المعجمين مجمع البحرين مجمع البحرين . . ٢٥٣ ٢٥٣

 ٨٣ ٨٣ ٥٩,٨ ٥٩,٨ مجموعة حواشي على شرح القوشجي على الرسالة الوضعية مجموعة حواشي على شرح القوشجي على الرسالة الوضعية . . ٢٥٤ ٢٥٤

 ٧٤ ٧٤ ٥٦,٠ ٥٦,٠ مجموعة رسائل مجموعة رسائل . . ٢٥٥ ٢٥٥

 ١٦٦ ١٦٦ ٢ ٢, ,٧٥ ٧٥ مجموعة رسائل محمد بر كولي مجموعة رسائل محمد بر كولي . . ٢٥٦ ٢٥٦

 ١٣٩ ١٣٩ ١١٧ ١١٧ محصول المواهب األحدية محصول المواهب األحدية . . ٢٥٧ ٢٥٧

 ١٧٦ ١٧٦ ١١٧ ١١٧ أمين أمين مخطوطات مال محمد مخطوطات مال محمد . . ٢٥٨ ٢٥٨

 ٨ ٨ ٥,٤٣ ٥,٤٣ ١ ١ مخطوطة غير معروفة العنوان أو المؤلف مخطوطة غير معروفة العنوان أو المؤلف . . ٢٥٩ ٢٥٩

 ١٣٢ ١٣٢ ٣٦,٢ ٣٦,٢ ٢ ٢ مخطوطة غير معروفة العنوان أو المؤلف مخطوطة غير معروفة العنوان أو المؤلف . . ٢٦٠ ٢٦٠

 ٣٥٦ ٣٥٦ ١٦٤ ١٦٤ يعلى يعلى أبى أبى مسند مسند . . ٢٦١ ٢٦١

 ٧١١ ٧١١ ٣٠١ ٣٠١ ) ) ثالث نسخ ثالث نسخ ( ( مسند البزار مسند البزار . . ٢٦٢ ٢٦٢

٧٠٩ ٧٠٩ ٣٢٠ ٣٢٠ الطبراني الطبراني - - مسند الشافعين مسند الشافعين . . ٢٦٣ ٢٦٣



) ۱۲ ( 

 عدد الصفحات عدد الصفحات الحجم بالميقا الحجم بالميقا اسم المخطوطة اسم المخطوطة

 ٤١٥ ٤١٥ ٣٤٧ ٣٤٧ ) ) نسختان نسختان ( ( مسند الشهاب مسند الشهاب . . ٢٦٤ ٢٦٤

 ٢٠٥ ٢٠٥ ١٤٨ ١٤٨ األنوار األنوار شرح طوالع شرح طوالع األنظار األنظار مطالع مطالع . . ٢٦٥ ٢٦٥

 ٢٤٩ ٢٤٩ ١١٧ ١١٧ معجم شيوخ ابن عساكر معجم شيوخ ابن عساكر . . ٢٦٦ ٢٦٦

 ٣٢٥ ٣٢٥ ١٥٢ ١٥٢ هشام هشام ألبى ألبى مغنى اللبيب مغنى اللبيب . . ٢٦٧ ٢٦٧

 ١١ ١١ ٧,١٣ ٧,١٣ مقدمة في النحو مقدمة في النحو . . ٢٦٨ ٢٦٨

 مكتبة جامعة صالح الدين مكتبة جامعة صالح الدين . . ٢٦٩ ٢٦٩
 : : تشتمل على تشتمل على

 الرسالة الشريفية في المنطق للجرجاني الرسالة الشريفية في المنطق للجرجاني . . ١ ١

 ) ) بالفارسية بالفارسية ( ( رجاني رجاني رسالة في آداب البحث للج رسالة في آداب البحث للج . . ٢ ٢

 رسالة في إثبات الواجب للصدر الشيرازي رسالة في إثبات الواجب للصدر الشيرازي . . ٣ ٣

 تفسير سورة اإلخالص والمعوذتين لجالل الدواني تفسير سورة اإلخالص والمعوذتين لجالل الدواني . . ٤ ٤

 المجلة الصدرية لجالل الدواني المجلة الصدرية لجالل الدواني . . ٥ ٥

 تفسير سورة الكافرون ألحمد اليازجي تفسير سورة الكافرون ألحمد اليازجي . . ٦ ٦

 رسالة في المغالطة رسالة في المغالطة . . ٧ ٧

 شرح تهذيب المنطق شرح تهذيب المنطق . . ٨ ٨

 شرح مقامات الصوفية شرح مقامات الصوفية . . ٩ ٩

 عقائد الحكماء للسهروردي عقائد الحكماء للسهروردي . . ١٠ ١٠

٢١٤ ٢١٤ ١٧٠ ١٧٠ 

 ٢٠ ٢٠ ٨,٧٤ ٨,٧٤ ات كاكه احمد النودهي البرزنجي بالفارسية ات كاكه احمد النودهي البرزنجي بالفارسية مكتوب مكتوب . . ٢٧٠ ٢٧٠

 الني الكردي الني الكردي من مؤلفات محمد بن الحاج حسن اآل من مؤلفات محمد بن الحاج حسن اآل . . ٢٧١ ٢٧١
 ورقات ورقات ۳ ۳ صفحة  وبعدها منظومة للسيوطي صفحة  وبعدها منظومة للسيوطي ٤۹ ٤۹ المقصور والممدود المقصور والممدود

 ومنظومة المؤنث السماعي البن الحاجب ورقة وستة أبيات ومنقوالت من ومنظومة المؤنث السماعي البن الحاجب ورقة وستة أبيات ومنقوالت من
 ورقات كلها بخط المؤلف ورقات كلها بخط المؤلف ٦ ٦ دستور اللغة دستور اللغة

١٨٠ ١٨٠ ١١٩ ١١٩ 

 ٥ ٥ ٢,١٦ ٢,١٦ منظومة في علم الوضع منظومة في علم الوضع . . ٢٧٢ ٢٧٢

 ٦ ٦ ٣,٤٠ ٣,٤٠ منظومة في للتجويد منظومة في للتجويد . . ٢٧٣ ٢٧٣

 ٤٣٣ ٤٣٣ ٢٠٠ ٢٠٠ ) ) جزءان جزءان ( ( منهل الصفا ومسرح الوفا منهل الصفا ومسرح الوفا . . ٢٧٤ ٢٧٤

 ٢٤١ ٢٤١ ١١٢ ١١٢ موافقة الخبر الخبر موافقة الخبر الخبر . . ٢٧٥ ٢٧٥

 ٢٤٣ ٢٤٣ ١٠٩ ١٠٩ مواهب الرحمن شرح رسالة علم البيان مواهب الرحمن شرح رسالة علم البيان . . ٢٧٦ ٢٧٦

 ٢٠٠ ٢٠٠ ٩٣,١ ٩٣,١ األفكار األفكار نتائج نتائج . . ٢٧٧ ٢٧٧

 ١ ٣١ ٣ ١٤,٣ ١٤,٣ األذكار للحافظ ابن حجر األذكار للحافظ ابن حجر أحاديث أحاديث تخريج تخريج في في األفكار األفكار نتائج نتائج . . ٢٧٨ ٢٧٨

٣٠ ٣٠ ١٣,٥ ١٣,٥ نظم الفوائد في علم العقائد نظم الفوائد في علم العقائد . . ٢٧٩ ٢٧٩



) ۱۳ ( 

 عدد الصفحات عدد الصفحات الحجم بالميقا الحجم بالميقا اسم المخطوطة اسم المخطوطة

 ٢٣ ٢٣ ١٠,١ ١٠,١ نقض عقائد الشيعة نقض عقائد الشيعة . . ٢٨٠ ٢٨٠

 مخطوطات  الشيخ حمدي السلفي وجلها تقريبا من مكتبـة صـالح مخطوطات  الشيخ حمدي السلفي وجلها تقريبا من مكتبـة صـالح تم بحمده تعالى من وضع فهارس تم بحمده تعالى من وضع فهارس

 الدين الدين

 وقد بذلت جهد ووقتا في ترتيبها ووضع كل أجزاء مخطوطة في أو نسخ منها في مجلد واحد وبعـض وقد بذلت جهد ووقتا في ترتيبها ووضع كل أجزاء مخطوطة في أو نسخ منها في مجلد واحد وبعـض

 السم ال يتضح إال بصعوبة بالغة ثم إني وجدت الكثير من مصورات المخطوطات مصـورة السم ال يتضح إال بصعوبة بالغة ثم إني وجدت الكثير من مصورات المخطوطات مصـورة المخطوطات ا المخطوطات ا

 فما فما درجة فتخيل أن تعدل مئات الصفحات لكل مخطوطة درجة فتخيل أن تعدل مئات الصفحات لكل مخطوطة ٩٠ ٩٠ والورق مقلوب رأسا على عقب أو بزاوية والورق مقلوب رأسا على عقب أو بزاوية

 . . بالك بعشرات بل مئات المخطوطات بالك بعشرات بل مئات المخطوطات

 ى الصور والبرنامج يقوم عنـك ى الصور والبرنامج يقوم عنـك ولكن اهللا أعانني ببعض البرامج التي تحدد لها المجلد الذي يحتوي عل ولكن اهللا أعانني ببعض البرامج التي تحدد لها المجلد الذي يحتوي عل

 بالمهام من حيث تعديل زاوية الورقة أو تصغير الحجم  أو غير ذلك من المهام وذلك على جميع الصور بالمهام من حيث تعديل زاوية الورقة أو تصغير الحجم  أو غير ذلك من المهام وذلك على جميع الصور

 دفعة واحدة دفعة واحدة

 كثيرا ووفر علي وقتا وجهدا كثيرا ووفر علي وقتا وجهدا أراحني أراحني فهذا فهذا

 مالحظة هامة مالحظة هامة

 خوة الكرام طلبة خوة الكرام طلبة لقلة بضاعتي في العلم الشرعي ولعدم معرفتي بمحتويات المخطوطات فمن يعلم من اإل لقلة بضاعتي في العلم الشرعي ولعدم معرفتي بمحتويات المخطوطات فمن يعلم من اإل

 العلم مخطوطة مما ذكر أعاله تخالف منهج أهل السنة والجماعة فليراسلني ليتم حذفها فال تنشر العلم مخطوطة مما ذكر أعاله تخالف منهج أهل السنة والجماعة فليراسلني ليتم حذفها فال تنشر

 ويلحقنا من ذلك وزر ويلحقنا من ذلك وزر

 أخوكم أبو محمد مشرف الشهري أخوكم أبو محمد مشرف الشهري

 عفا اهللا عنه وعن والديه والمسلمين عفا اهللا عنه وعن والديه والمسلمين

 آمين آمين

 للتواصل للتواصل
c co om m . . M Mi is sh hr re ef f@ @g gm ma ai il l
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